
(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

Algodão - caroço 2.026 -323 -13,7 -2,9 956 -20 -2,0 -0,2 2,12 -11,9 -2,7 

Arroz 10.544 -1.901 -15,3 0,7 2.002 -293 -12,8 1,3 5,27 -2,9 -0,6 

Feijão 2.593 -617 -19,2 -3,8 2.796 -228 -7,5 -1,0 0,93 -12,6 -2,9 

Feijão 1ª safra 1.032 -99 -8,8 0,1 975 -79 -7,5 1,1 1,06 -1,4 -1,0 

Feijão 2ª safra 932 -296 -24,1 -6,0 1.279 -40 -3,0 -0,4 0,73 -21,7 -5,6 

Feijão 3ª safra 628 -222 -26,1 -6,9 543 -110 -16,8 -6,0 1,16 -11,2 -1,0 

Milho 68.476 -16.197 -19,1 -1,0 15.922 229 1,5 1,1 4,30 -20,3 -2,0 

Milho 1ª safra 25.883 -4.199 -14,0 -0,8 5.396 -747 -12,2 -0,8 4,80 -2,0 0,0

Milho 2ª safra 42.593 -11.998 -22,0 -1,1 10.527 976 10,2 2,1 4,05 -29,2 -3,1 

Soja 95.419 -809 -0,8 -0,2 33.246 1.153 3,6 0,1 2,87 -4,3 -0,2 

Trigo 6.203 668 12,1 -1,3 2.108 -341 -13,9 -1,7 2,94 30,2 0,4

Demais 2.842 -489 -14,7 -5,8 1.212 -173 -12,5 -3,8 - - -

 Brasil (1) 188.103 -19.667 -9,5 -0,6 58.243 328 0,6 0,2 3,23 -10,0 -0,8 

(B) (B) (A) (B)

mil t % % mil ha % % % %

MT 44.193 -7.525 -14,6 -6,9 13.773 186 1,4 -0,3 3,21   - 15,7 -6,6

PR 36.196 -1.463 -3,9 -3,9 9.724 138 1,4 -0,3 3,72   - 5,2 -3,6

RS 32.422 801 2,5 -0,5 8.509 54 0,6 0,2 3,81 1,9 -0,7

GO 17.760 -1.206 -6,4 -5,1 5.213 113 2,2 0,4 3,41   - 8,4 -5,5

MS 14.477 -2.306 -13,7 -6,8 4.209 165 4,1 0,0 3,44   - 17,1 -6,8

Safra Brasileira de Grãos 2015/16  -  11º Levantamento da Conab

 Fonte: Companhia Brasileira de Abastecimento - CONAB

Notas:  Safra 2015/16 - 11º levantamento (AGOSTO/2016)

Acompanhamento da Safra 2015/16: AGOSTO 2016 -- PRODUTOS --

Produto

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha) Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

UFs

Produção (mil t) Área Plantada (mil ha)

Grãos: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.

(A) Variação absoluta e porcentual do levantamento atual em relação à safra 2014/15.

(1) Exclui-se a produção de algodão em pluma, considerando-se somente a produção de caroço de algodão.

-- 5 PRINCIPAIS UFs PRODUTORAS --

(B) Variação porcentual do levantamento atual em relação ao levantamento anterior, ambos da safra 2015/16.

Nota:  Ranking definido pela produção física indicada no 11º levantamento da safra 2015/16

Próximo Informativo - Setembro

Produtividade (t/ha)

Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação
Safra

2015-16

Variação

(A) (A)

Agosto de 2016
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Elaboração: Departamento do Agronegócio - DEAGRO/FIESP                       * deagro@fiesp.org.br                                                ( (11) 3549-4434

O décimo primeiro levantamento para a safra brasileira de grãos 2015/16 prevê uma safra 19,6 milhões de t
inferior em relação à safra anterior, totalizando 188,1 milhões de t. Trata-se da maior quebra (variação absoluta)
já registrada na série histórica da Conab, iniciada em 1976. Com isso, a safra brasileira volta aos níveis de 2012/13
(188,7 milhões de t). A queda na produtividade (-10%) foi a principal razão para a revisão para baixo da produção,
mesmo com a elevação da área plantada, prevista em 58,24 milhões de ha.

Destaques

» Destaques Relatório Conab: Arroz: houve redução na área plantada nos principais estados produtores e o
excesso de chuvas ocasionou plantio fora da janela ideal e baixa luminosidade, refletindo em queda de
produtividade na Região Sul, sobretudo no Rio Grande do Sul. Feijão: redução na área e na produção das culturas
de primeira e segunda safras. Para a terceira safra estima-se área plantada menor em quase todos os estados
produtores, visto que o plantio está sendo finalizado e o baixo nível dos mananciais está inibindo a irrigação.
Milho: consolidou-se a queda de área e de produtividade da primeira safra. Para a segunda safra, apesar do
ganho de área (10,2%), a queda de produtividade decorreu do estresse hídrico que impactou a produção,
apresentando redução de 22%. A produção total do milho (primeira e segunda safras) deve atingir 68,4 milhões
de toneladas na atual safra, volume 19,1% menor que a anterior. Soja: houve atraso no plantio em diversos
estados e também veranico, que impactou negativamente a produtividade média. Mesmo com aumento da área
plantada, a produção da safra 2015/16, estimada em 95,4 milhões de toneladas, é 0,8% menor do que a safra
2014/15.


